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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB gehouden op zaterdag 13 juni 2009 in Hogeschool
Domstad te Utrecht, aanvang 10.30 uur.
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1. Opening
Om circa 10.30 uur opent de voorzitter de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten. De
NSVG, NBC en NBvS bericht van verhindering gezonden evenals de bestuursleden J. Schinkelshoek en
J. Stomphorst.
2. Mededelingen
2.1. De voorzitter memoreert het overlijden van de heer B.J. Withuis, een verdienstelijk schaker, bekend
als schaakjournalist, initiatiefnemer van de schaakpersdienst en organisator-op-de- achtergrond van
talloze schaakevenementen. De verdiensten van Berry Withuis voor de schaakwereld zijn groot geweest.
Recent zijn ook overleden Internationaal Meester Rob Hartoch en de heer Willem Bor (oud-bestuurslid
KNSB). De Bondsraad neemt een moment stilte in acht.
2.2. De heer Van der Werf deelt mee dat de nieuwe versie van blz. 28 van het Jaarverslag 2008 bij de
zaalingang ligt. De elektronische versie is aangepast. Ten aanzien van agendapunt 4. Jaarverslag 2007
dient Jaarverslag 2008 gelezen te worden.
3. Notulen Bondsraad 29 november 2008
3.1. Verslag. De heer Koorevaar (RSB) complimenteert de heer Van der Werf met de tijdige toezending
van de vergaderstukken die er naar zijn mening goed uitzien.
De heer Kunnen (HSB) heeft per e-mail een amendement op de notulen ingediend. Het amendement
heeft geen effect op de inhoud en betreft blz. 4, sub agendapunt 4. Sportagenda 2009-2012 NOC*NSF,
21ste regel van boven ¨De heer Kunnen (HSB) – kiezen.¨. De geamendeerde passage leest nu als volgt:
¨De heer Kunnen (HSB) meent dat de geschetste ontwikkeling onstuitbaar is, maar waarschuwt ervoor
dat de Schaakbond in een Procrustesbed wordt gedwongen. Het NOC*NSF-model van sport is
gebaseerd op grote en succesvolle bonden. De kleine Schaakbond is succesvol geweest, regionaal
opgedeeld en organisatorisch zwak. Een specifiek element van de schaaksport is de leeftijd: schakers
zijn relatief oud evenals bridgers. De eigenwijsheid is relatief ook groot. Dit is een kenmerkend verschil
met andere bonden. De Sportagenda vraagt om aanpassen ten behoeve van existentie, maar spreker
vraagt zich af hoe noodzakelijk dat is. Spreker voelt van schaakzijde rebellie (onder andere naar
aanleiding van de dopingcontrole). Hij denkt aan de ¨eigen¨ Schaakolympiade. Het gaat spreker er niet
om tradities te handhaven, het gaat hem om bewustwording, een principiële keuze. Is de schaakwereld
bereid deze NOC*NSF-weg in te slaan? Als sport, zou schaken voor het NOC*NSF moeten kiezen, mede
uit financieel oogpunt. Als het ervoor kiest zich niet aan te passen aan NOC*NSF, wat een zeer legitieme
keuze kan zijn, houdt schaken formeel gezien waarschijnlijk op sport te zijn. Het wordt dan een culturele
activiteit.¨
Met inachtneming van het amendement worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de
notulist.
3.2. Toezeggingen, actiepunt- en besluitenlijst na de Bondsraad van 29 november 2008. De Bondsraad
gaat akkoord met de voorliggende lijsten.
3.3. Naar aanleiding van:
blz. 6, ad agendapunt 6. Modernisering contributie. De heer Kunnen is pro modernisering van de
contributie, hoewel hij vragen heeft over de vorm. Hij wil de discussie met betrekking tot de differentiatie
niet afsluiten; een gereduceerd tarief voor degenen die nog geen verenigingslid zijn, willen schaken en >
20 jaar - naar zijn schatting 20% senioren. Zijn verzoek aan het bestuur is een (her)beschouwing van de
effecten van een dergelijk lidmaatschap.
De voorzitter zegt een verkennende dialoog hierover in het bestuur toe. Hij merkt op dat binnen het
bestuur het fenomeen van zwarte leden als onbegrijpelijk wordt ervaren, niet alleen vanuit een moreel
ook vanuit een financieel standpunt. Het bestuur is van plan het bestuursbesluit ten aanzien van de
zwarte leden te effectueren. De herinschatting is volgens de heer Nienhuis (HSB) dat het circuit zwarte
leden geen (financiële) gevolgen heeft voor degenen die competitie willen spelen. De voorzitter antwoordt
moeite te hebben met de sfeer: de recreatieve speler voelt zich kennelijk niet betrokken genoeg om
competitiespelers te faciliteren.
De notulen, toezeggingen en actie- en besluitenlijst worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2008
4.1. Wil Haggenburg. De heer A. Ooms (lid van verdienste), merkt op dat de heer Haggenburg ook alle
opgaven van de diploma´s bij het boek Jeugdschaak heeft gemaakt. Hij mist deze informatie op blz. 19
van het Jaarverslag.
4.2. Ledenaantal (blz. 5). De heer Koorevaar (RSB) geeft het Jaarverslag de kwalificatie goed, ook al
heeft hij een kanttekening met betrekking tot Ledenaantal. Hij vindt dat de rapportage nauwkeuriger kan;
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percentages van de daling van het ledental in 2008, 2007 ontbreken. Verder wil hij een lans breken om
alle bijzondere bonden een plaats te geven in het verslag daar dit goed is voor hun PR.
De heer Van der Werf licht toe dat in 2008 de percentages van de ledentalafname richting 2%, in 2007
circa 3% en in 2005 ongeveer 6% hebben bedragen. De cijfers van de verenigingsleden zijn inclusief die
van de bijzondere bonden en exclusief dubbelleden.
De heer Koorevaar antwoordt dat de RSB-schatting met betrekking tot 2008 circa 2,7% bedraagt.
Voorts verheldert de heer Van der Werf dat aan de bijzonder bonden altijd gevraagd wordt tekst voor het
Jaarverslag aan te leveren. Aangeleverde teksten worden opgenomen in het Jaarverslag.
Met complimenten aan de heer Van der Werf en zijn medewerkers, keurt de Bondsraad het Jaarverslag
2008 goed.
5. Financiële zaken
5.a. Jaarrekening 2008 KNSB. De heer Bosman verklaart dat hoewel in de vorige Bondsraad een positief
resultaat aangekondigd was, de hoogte ervan ook het bestuur heeft verrast. Hij attendeert erop dat de
liquiditeit een aandachtspunt is en dat sommige meevallers eenmalig zijn. Ook hij complimenteert de heer
Van der Werf en zijn medewerkers met het gedane werk. Hierna geeft hij het woord aan de voorzitter van
de Financiële Advies Commissie (FAC), de heer J. de Boer.
5.c. Advies Financiële Advies Commissie. De heer De Boer complimenteert het Bondsbureau namens
zijn commissie: men is zeer tevreden, ook over de resultaten. Hij merkt op dat men het teleurstellend
vond dat bij het gebruikelijke gesprek met de penningmeester en de directeur van het Bondsbureau, de
nieuwe accountant ontbrak.
De FAC heeft geconstateerd dat de inhoudelijker toelichting en de toekomstvisie beleidsbeoordeling beter
mogelijk maken.
Het Bondsbureau slaagt beter in de controle en sturing.
De solvabiliteit acht de FAC acceptabel.
De liquiditeit kan beter, hoewel de FAC zich ervan bewust is dat omstandigheden belemmerend kunnen
werken.
Ten aanzien van de huisvesting ziet de commissie eveneens dat het op dit moment niet mogelijk is een
compleet beeld te schetsen. De gegeven inzage acht de FAC bevredigend.
Tot tevredenheid van de commissie zijn de dossiers SBS en SAC afgesloten.
Kanttekeningen maakt de FAC bij de volgende onderwerpen.
(a) Projecten. Men vindt de informatie te summier(voorbeeld: Mastersproject). Toekenning van subsidie
betekent dat een doel nagestreefd moet worden. De commissie is van mening dat bewuster moet worden
omgegaan met de verantwoordelijkheid, het managen en de rapportages.
(b) De nieuwe accountant. De Management Letter acht men in orde. Wel dient kritisch gekeken te worden
naar de effectiviteit van de bureauorganisatie die verbeterd dient te worden. Als een gevolg van deze
verbetering kan de heer Van der Werf zich meer op het beleid richten.
(c) De administratieve organisatie en interne controle dienen op orde gesteld te worden. Het gesprek van
de penningmeester en de FAC heeft afspraken en voorstellen opgeleverd. De besproken trajecten dienen
dit jaar afgerond te worden.
In zijn afronding concludeert de heer De Boer dat het commissieoordeel zoete, zure en zoute elementen
bevat. Echter de FAC adviseert de Bondsraad de voorliggende Jaarrekening 2008 met aandacht voor de
aangestipte onderwerpen, goed te keuren.
De heer Bosman bedankt de heer De Boer en licht toe dat de ingeslagen weg naar professionalisering dit
jaar wordt voortgezet. Ten aanzien van de liquiditeit merkt hij op dat een penningmeester altijd meer wil.
Ad (a). Met betrekking tot de projecten verklaart de heer Bosman dat het bestuur tot een andere
benadering is overgegaan. Nu wordt eerst de vraag gesteld of en wat men wil en daarna wordt gekeken
waar subsidie te halen valt. De volgende slag kan nu worden gemaakt. Projecten worden nu ook
geëvalueerd, maar hier kan nog een slag worden gemaakt, al zal het maken van meer evaluaties en
rapportages eventueel tot spanningen kunnen leiden met de beschikbare tijd van het bureau. Het FACadvies betreffende het Mastersproject wordt ter harte genomen.
Ad (b). Een nieuwe accountant is altijd even wennen. De eerste ervaring met betrekking tot de
samenwerking voelde goed; een frisse kijk is prettig.
Ad (c). De FAC merkt terecht op dat de administratieve organisatie en interne controle nog professioneler
moet. De gemaakte afspraken gaan we uitvoeren.
De heer Bosman verklaart verheugd te zijn over het in hoofdlijnen positief uitvallende FAC-verslag.
De heer Koorevaar (RSB) deelt het volgende mee: Uit de jaarrekening blijkt dat de financiële positie van
de KNSB weer op orde is en dit stemt tot grote tevredenheid.
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Wij hopen dat een zeer zorgelijke periode die helaas ruim 5 jaar heeft geduurd hiermee kan worden
afgesloten. In deze periode moest de KNSB tussen de 500.000 en 550.000 euro afboeken en dan
rekenen wij de vermorste subsidies nog niet eens mee. We hebben in 5 jaar tijd dus een volledige
jaarcontributie in rook zien opgaan en het bedrag is ook meer dan tweemaal het bedrag dat we voor een
groot mislukt project moesten afboeken dat als metafoor staat voor mislukt beleid.
De vraag die velen nog steeds stellen is of de dames en heren van de Bondsraad , het Bestuur en het
Bondsbureau hun lessen wel goed hebben geleerd . De wijze van besturen op afstand heeft ons in het
verleden zeer veel financieel leed berokkend. Vaak ontbrak het aan voldoende dossierkennis, toezicht
en sturing. Het subsidiegestuurd beleid voeren heeft ons ook niet altijd gebracht wat wij oorspronkelijk
beoogden. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat het leiden van projecten geen sterk punt is bij de
KNSB. Maar gelukkig voor ons kenden de subsidiegevers milde voorwaarden.
Ook de FAC heeft in haar adviezen in dit kader een aantal onderwerpen aan de orde gesteld.
Er zijn genoeg financiële zorgen van andere aard. De toevoeging (20.000) aan onderhoud van het pand
is prima. De daling van het aantal leden roept vraagtekens op. Hij pleit voor besteding van meer
financiële aandacht voor ledenwerving. Zijn voorstel is een gedeelte van het positieve resultaat daaraan
te besteden. Of is er ergens projectsubsidie te vinden?
Met betrekking tot de liquidatie van de Schaakacademie heeft hij de vraag of alle belangrijke contracten
met betrokken partijen zijn afgewikkeld?
De voorzitter beaamt dat dit inderdaad het geval is, met de kanttekening dat er nog slotgesprekken
gevoerd moeten worden teneinde hier en daar een rimpeling glad te strijken. Gesprekspartners zijn de
Turkse Schaakbond en de heer Van Wijgerden. Financiële consequenties voor de KNSB liggen niet in de
lijn van verwachting.
De noodzaak van ledenwerving onderschrijft het bestuur zeer. In elke bestuursvergadering heeft dit
onderwerp optimale aandacht. Voorstel van reservering is in het bestuur niet ter sprake gekomen. Het is
ook gevaarlijk, omdat de KNSB-toekomst ten gevolge van de kredietcrisis niet helder is. Sparen is nu
nodig, ook gezien de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het fenomeen van de zwarte leden is een
voortdurend aandachtspunt, ook vanuit financieel oogpunt.
De heer Bruijns (NBSB) maakt kanttekeningen bij de cijfers op blz. 13. Omvat het positieve resultaat
extra subsidies, doorbelaste premies; is het operationeel of begroting gericht? Men mist het benoemen
van verschillen; zijn ze met het oog op 2009 structureel of incidenteel? Ten aanzien van de solvabiliteit
(0,6) vraagt de NBSB of het wegboeken van de kosten van SBS en de Schaakacademie verhoging ten
gevolg heeft.
De voorzitter licht toe dat de aandacht van de heer Van der Werf constant gericht is op structurele
kostenbeheersing; inschatting of subsidies meevallen, is moeilijker. Subsidies bemoeilijken het opstellen
van een begroting, omdat niet altijd al bekend is of een subsidie toegekend wordt en zo ja, de omvang
ervan eveneens onbekend is.
Besluit: De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 KNSB goed.
5.b. Jaarrekening 2008 SBS
Besluit: De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 SBS goed.
5.c. Jaarrekening 2008 Schaakacademie
Besluit: De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 Schaakacademie goed.
5.d. Accountantsverklaring. De heer Koorevaar attendeert op de ongeldigheid van deze verklaring. De
verklaring betreft een stichting, terwijl de KNSB sinds 1873 een vereniging is.
De voorzitter bedankt de heer Koorevaar voor zijn opmerkzaamheid. De nieuwe accountant zal op deze
vergissing gewezen worden. (Actie heer Van der Werf).
6. Rapportage aan Bondsraad
6.1. Voortgang Jaarplan 2009.
Sub (3) Ledenaantal (blz. 1 en 2). De heer Koorevaar (RSB) vraagt naar de definitie. Verder brengt hij het
Rotterdamse proces van SpeelZ in herinnering. Het onderwijs erbij betrekken vanwege het grote
potentieel. De veldwerkers hadden echter het idee aan hun lot overgelaten te worden. Hoe is de gang
van zaken op school? Gefocust dient te worden op het tweede kwartaal van het schooljaar waarin het
budget vastgesteld wordt. Een artikel in februari in Schaakmagazine helpt/hielp mee, maar daarna is
niets meer van de KNSB gehoord. Daardoor wordt dit schooljaar gemist door de KNSB die de regio''s
moet ondersteunen. Verder ligt een aantal onderwerpen bij de KNSB die eerdere aandacht hadden
moeten hebben gelet op de besluitvorming in het basisonderwijs in het tweede kwartaal van ieder jaar.
Aan het nut van uitbreiding van het Mastersproject naar 12 verenigingen twijfelt de RSB. Men pleit ervoor
de energie te steken in de lopende projecten en deze tot een succes te maken.
Sub (1) Internetschaak (blz. 1). De RSB vond de bijeenkomst op 21 maart 2009 een prima zet; jammer
dat de opkomst zo bescheiden was.

4

Sub (2) Communicatie (blz. 1). Bezoeken van regionale vergaderingen ter stimulering van de
gezamenlijke intentie is de ambitie van het KNSB-bestuur evenals de bevordering van de interne
communicatie. De RSB juicht dit initiatief toe.
De heer Koorevaar vraagt naar de verschijningsdatum van het Sponsorplan.
6.2. Talentontwikkeling. De heer Olthof (ARVES) vraagt hoe beleidswijziging tot stand komt. Het beleid
was om zoveel mogelijk mensen naar EK’s en dergelijke kampioenschappen uit te zenden, nu is het
verhaal tegengesteld. Het veld begrijpt deze plotselinge ommekeer niet.
De voorzitter antwoordt dat de onvrede vanwege gebrekkige interne communicatie bekend is. Anderzijds
is het acceptabel dat in het veld (of door personeel) een van het bestuursbeleid afwijkende mening
aangehangen wordt. Binnen het bestuur is een uitgebreide en ook door financiële overwegingen
ingegeven, discussie gevoerd over de herdefinitie van talent, met een begrip dat nu nauwer begrensd is,
als resultaat. De omvang van de uitzendingen naar EK’s en WK’s beantwoordt niet meer aan deze
KNSB-definitie. Vandaar de beleidsomslag.
Op verzoek van de voorzitter reageert de heer Van der Werf op de RSB-kanttekeningen.
In het ledenaantal van 25.000 zijn nieuwe lidmaatschappen meegenomen. De aanwas is half 2008
begonnen, daarom denkt men dat dit aantal in 2012 haalbaar is.
Wat betreft SpeelZ was de belangrijkste groei in september, toen was er contact. Het gebrek aan
ondersteuning kan de heer Van der Werf niet plaatsen, maar hij neemt het mee. Het onderzoeksrapport
omtrent SpeelZ mist nog “handen en voeten”.
Voor de werving van nieuwe leden buiten de KNSB is de communicatie een heikel punt. De doelgroep is
geformuleerd (ook bedrijven). In dit opzicht verwijst de heer Van der Werf naar de interne
internetcompetitie die Royal Haskoning gestimuleerd door de internetschaakaanbieding (PlayChess),
heeft gehouden. De uitkomst van de bijeenkomst van 21 maart 2009 is onder andere dat de campagne
ook voor verenigingen een aantrekkelijkheid (korting) moet hebben. Informatie hierover is op de KNSBsite te vinden.
Het Mastersproject kent succesvolle en minder succesvolle resultaten. Belangrijk is om de minder
succesvolle bij een andere vereniging onder te brengen.
De kredietcrisis speelt een belemmerende rol bij het promoten van het schaken én bij het bereiken van
het doel, het vinden van een algemene sponsor. Het actief promoten blijft onze aandacht houden,
verzekert de heer Van der Werf.
Wat betreft het sponsorplan deelt de voorzitter mee dat naar zijn verwachting het sponsorplan in de
volgende vergadering gepresenteerd kan worden.[Toezegging]
7. Verantwoordelijkheid KNSB bij evenementen
De voorzitter geeft kort aan welke argumenten geleid hebben tot de nu gepresenteerde notitie. Met name
zijn dat de aanzienlijke financiële consequenties van het organiseren van (kern)evenementen en de - bij
Bondsraad-accordering - co-verantwoordelijkheid van de regionale bonden in de realisatie.
De voorzitter deelt mee dat indien er geen sponsor voor het NK gevonden wordt, de operationele kosten
niet hetzelfde blijven.
De heer Kunnen (HSB) merkt op dat zij moeite hebben met het ontbreken van kampioenschappen zoals
het Snelschaak- en Rapidkampioenschap; deze zijn aantrekkelijk voor jeugdige schakers. De HSB wil
daarom graag de bestuursafweging weten. De HSB vraagt zich voorts af of een regionale bond die een
kampioenschap organiseert en daarvoor fondsen weet te werven, kan rekenen op steun om hiervan een
NK te maken. Isolatie van kernactiviteiten door af te zien van de organisatie van bepaalde evenementen,
lijkt de HSB niet verstandig. Wildgroei en versnippering worden in de hand gewerkt met alle ongewenste
gevolgen van dien. De HSB stelt daarom voor niet de kernactiviteiten te benoemen, maar af te spreken
aan sommige activiteiten meer geld te besteden.
De voorzitter benadrukt dat dit document gezien dient te worden als een aanzet voor discussie. De er aan
ten grond slag liggende redenen zijn de schaarse financiële middelen en de begrenzing van de
menskracht van het Bondsbureau. Het is de bedoeling van het bestuur de kern overeind te houden, niet
om andere organisaties in het leven te roepen. De vraag van het bestuur aan de regionale bonden is of
zij deze bestuursintentie delen. Natuurlijk geven bestuur en Bondsbureau naar vermogen ondersteuning
indien gewenst. Als voorbeeld noemt de voorzitter het door de HSB georganiseerde kampioenschap:
regionale bond en KNSB-bestuur spannen zich gezamenlijk in een sponsor te vinden. Dat is de
achtergrond van deze notitie. Door de benoeming van kernactiviteiten kan het bestuur erop
aangesproken worden; de begrenzing sluit echter andere activiteiten niet uit.
De heer Van Aurich (PL) herhaalt zijn ook in vorige vergaderingen geuite stelling: maak ieder lid
persoonlijk lid, waardoor problemen opgelost worden.
De heer Koorevaar (RSB) vindt de notitie steeds onduidelijker worden. Verwijzend naar het
Meerjarenbeleidsplan zijn volgens hem de meeste toernooien ondergebracht. NK, EK, WK en de
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Schaakolympiade vallen onder het bestuur en zijn de krachtmetingen die veel geld kosten. De voorzitter
beaamt dat het natuurlijk bij het bestuur begint. Hij verwijst naar het NK. Zonder sponsor moet worden
overgegaan tot een minivariant of er moet afgezien worden van organisatie. Het bestuur wil graag het
standpunt van de Bondsraad weten.
De heer Olthof (ARVES) geeft het voorbeeld van de clubsponsor die in het contract heeft aangegeven
een toernooi te willen sponsoren. De heer Olthof is in essentie pro het bestuursstreven, maar benadrukt
dat een sponsor niet te dwingen valt. De voorzitter benadrukt dat het om prioritering, borging van deze
activiteiten gaat. De heer Bosman beaamt dat de wil van degene die het geld geeft, bepalend is. Het gaat
echter om de volgorde, dat de regionale bonden en het bestuur gezamenlijk het in de Bondsraad
vastgestelde beleid naar derden uitdragen. De eerste zes toernooien (kampioenschappen) van het lijstje
zijn duidelijk. De NKs Internet- en Bedrijvenschaak zijn in ontwikkeling. Hij hoopt dat deze NKs een
stimulerend effect vooral op bedrijven hebben (vb. Internetschaakcompetitie van Royal Haskoning).
Wanneer de voorzitter peilt of de Bondsraad zich in hoofdlijnen in de door het bestuur voorgestelde
richting kan vinden, blijkt dit het geval te zijn. De voorzitter zegt de HSB toe dat het bestuur een NK
Rapid- en Snelschaak in heroverweging zal nemen. [Toezegging]
De heer Koorevaar (RSB) merkt op dat hij een verbod voor regionale bonden om een sponsor voor lokale
activiteiten te werven, te ver vindt gaan. De voorzitter antwoordt dat dit niet gezegd wordt.
Vervolgens bedankt hij de Bondsraad voor de gevoerde discussie en schorst om 12.45 uur de
vergadering voor de lunch.
Om circa 13.30 uur heropent de voorzitter de vergadering. Hij kondigt aan dat mevrouw Stam de
vergadering eerder moet verlaten omdat haar aanwezigheid later in de middag bij het NK Schoolschaak
gewenst is. De Bondsraad stemt in met zijn voorstel om agendapunt 10 daarom nu te behandelen.
Tijdens de lunchpauze zijn naar aanleiding van de gevoerde discussie (agendapunt 7) vragen gesteld
over het NK 2009. De voorzitter meldt dat Nijmegen aanvankelijk een zeer geïnteresseerde partij was.
Groningen heeft zich intussen ook belangstellend getoond, niet met een perspectief voor 2009, wél in de
komende jaren. Het noodscenario, de minivariant, betekent dat de KNSB uit eigen middelen het NK 2009
financiert. De heer Van der Werf vult aan dat half september als begindatum het uitgangspunt blijft. Alle
luxe, zoals rustdagen, dient geschrapt te worden en ook het prijzenfonds moet kritisch bekeken worden.
10. Deelname niet-leden aan regionale kampioenschappen
Inleidend informeert de voorzitter de Bondsraad dat aantal en aard van de reacties op het
bestuursstandpunt betreffende de zwarte leden het bestuur verrast hebben.
De heer Bruijns (NBSB) deelt mee dat de NBSB zich zeker conformeert aan de KNSB-reglementen
betreffende de voorrondes voor het NK. Toch is de NBSB contra het bestuurshandelen, op grond van de
volgende redenering. De regionale bonden organiseren hun eigen wedstrijden. De NBSB draagt een
eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van de reglementen van deze regionale krachtmetingen.
De heer Koorevaar (RSB) sluit zich bij het NBSB-standpunt aan; het doel is schaken te stimuleren en te
promoten. De heer Kunnen (HSB) deelt eveneens het NBSB-standpunt.
De heer Van Aurich (PL) stelt voor de kinderen voor € 5,- ratinglid te maken.
In de daaropvolgende discussie geeft mevrouw Stam uiting aan haar verbazing over de houding van de
verschillende regionale bonden; merkt de voorzitter op dat het doel is, moet zijn om de kinderen lid van
een vereniging te maken want het gaat ten slotte om de kwalificatie voor een nationaal kampioenschap
en geeft de heer Nienhuis (HSB) een toelichting op het “meisjestoernooi” (aantal deelneemsters gering).
Mevrouw Stam verwijst naar de SGS die strikt de regels in acht neemt: geen lid, geen deelnemen. Ook zij
merkt op dat het om plaatsing voor een nationaal kampioenschap gaat.
De heer Peek (NOSBO) heeft de wens dat alle deelnemers aan regionale toernooien die geen lid
(kunnen) zijn, bij kwalificatie alsnog lid (kunnen) worden.
De heer Roosendaal (SGA) meldt dat zij pro het bestuurstandpunt zijn, echter met de volgende
nuancering. In het beleid voor de categorieën A t/m C kan men zich vinden. Vanaf vooral D treedt
volgens de SGA een andere situatie (basisscholen) op. Het RSB-standpunt is gestoeld op de praktijk.
Mevrouw Stam wil hierover overleggen met de heer Van Breugel. Zij vraagt zich onder andere af welke
consequenties een en ander heeft voor de correcte SGS-houding. De heer Nienhuis (HSB) wijst erop dat
gemiddeld gesproken het in de KNSB-competitie evenals bij de jeugd om een gering aantal handelt.
De heer Van Gelder (NBSB) waarschuwt voor de situatie die kan ontstaan. Talent wordt dan in zijn
ontwikkeling belemmerd, indien de sterkste speler van de regio door niet-lid zijn, niet mag deelnemen.
Besluit: De Bondsraad gaat akkoord met de notitie wat betreft de regeling voor de categorieën A, B en C.
Het bestuur zegt de Bondsraad toe, om de volgende vergadering een regeling voor de categorie D voor
te leggen. [Toezegging en actie bestuur]
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8. Wijziging KNSB-Competitiereglement
In de levendige discussie licht de heer Roosendaal (SGA) o.a. toe dat het reglement beantwoordt aan de
door de FIDE gestelde criteria. De voorzitter benadrukt dat bij toezending van de vergaderstukken
gewezen is op het feit dat amendementen voor deze vergadering ingezonden moesten worden. Staande
de vergadering kunnen geen wijzigingen, ook niet in de reglementen voorgesteld worden. Hij licht voorts
de gevolgde procesgang toe: behandeling van het reglement in de Scheidsrechtercommissie, waarna de
heren Olthof en Roosendaal het reglement van commentaar voorzien hebben, gevolgd door
bestuursbekrachtiging.
Hij vervolgt met een uitleg over de te volgen vergaderprocedure.
De heer Olthof (ARVES) wil een speciale commissie voor behandeling van reglementen. De heer Kunnen
(HSB) heeft begrip voor het standpunt van de voorzitter betreffende de vergaderprocedure. Hij wijst erop
dat de Bondsraad niet gewend is aan van tevoren schriftelijk indienen van amendementen. Hij stelt voor
om met het oog op het beginnen van de competitie in september aanstaande, het voorliggende reglement
goed te keuren. De voorzitter zegt een notitie over de onderwerpen waarover de Bondsraad dient te
besluiten toe. [Toezegging + actie]
Besluit: De Bondsraad keurt het KNSB-Competitie- en Bekerreglement goed.
9. Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement
Op vraag van de heer Degeling (toehoorder) bevestigt de heer Van der Werf dat het vereiste quorum
aanwezig is. Hierna geeft de voorzitter de Bondsraadsleden de gelegenheid voor uitwisseling van
gedachten.
9.a. Statuten
De heer Van Aurich (PL) deelt mee op 6 april 2009 zijn kanttekeningen naar aanleiding van het
wijzigingsvoorstel Statuten en Huishoudelijk Reglement te hebben ingediend.
Ad Statuten, artikel 2.1. wenst hij de volgorde te veranderen. Het “stimuleren” komt als laatste, meent hij.
Het artikel zou moeten lezen: “De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in
Nederland in stand te houden, uit te breiden en te stimuleren.”
Ad Statuten, artikel 8.1: “…aantal van tenminste zeven leden…” wil hij dit aantal handhaven. Bij het
voorgestelde aantal van vijf heeft het Dagelijks Bestuur namelijk bij stemmingen in het Algemeen Bestuur
de meerderheid.
Ad idem, artikel 8.3 dient in het nieuwe artikel, tweede zin: “De overige bestuursleden – gekozen.” zijn
inziens het woord “overige” geschrapt te worden. Deze zin leest dan als volgt: “De bestuursleden
verdelen onderling hun taken, waarbij in ieder geval een penningmeester en een secretaris worden
gekozen.”
Ad Statuten, artikel 12.2 begrijpt hij het waarom van de wijziging niet.
De heer Kunnen (HSB) wil een explicieter voorstel. In het nieuwe artikel 16.2 vindt hij flexibiliteit voor
uitvoering niet terug; tevens wijst hij op de extra kosten (notaris) die een Statutenwijziging met zich
meebrengt.
De heer Doetjes (CSVN) informeert de vergadering over de aarzelingen die de CSVN ten opzichte van de
nieuwe artikelen 16.2 en 16.3 heeft.
De heer Avis (NHSB) vindt dat in overweging genomen moet worden de SpeelZ- en Masters-leden onder
de persoonlijke leden te scharen. Hij mist in de Statuten een regeling over het kiezen van de PLvertegenwoordiger. Hij acht het wenselijk een dergelijke regeling in de Statuten op te nemen. Hij deelt de
mening van de heer Van Aurich ten aanzien van het nieuwe artikel 12.2, geen onderscheid maken
waardoor onredelijkheid kan ontstaan.
De voorzitter geeft zijn zienswijze; er wordt nu gekozen voor een getrapte kant en dan kan het
stemgedrag gemaximeerd worden. Zeggenschap van de individuele leden in de Bondsraad kan bij
monde van hun vertegenwoordiger.
Mevrouw Stam verlaat om circa 14.33 uur de vergadering.
Op vraag van de heer Avis (NHSB) naar de maximale ambtstermijn van bestuursleden beaamt de
voorzitter dat NOC*NSF de commissie Tabaksblatt hierin gevolgd heeft. Of er een sanctie staat op
onwilligheid van NOC”NSF-leden in deze, weet de voorzitter niet. De heer Van der Werf denkt in dit
opzicht aan de subsidieverlening.
De heer Koorevaar (RSB) twijfelt of artikel 14, lid 2 niet een item voor het Meerjarenbeleidsplan is. De
voorzitter verzekert dat dit in het Huishoudelijk Reglement hoort. De heer Koorevaar vindt dat in het HR
het meerjarenbeleidplan, de besluitvorming hierover en de evaluatie geregeld moet worden. Het
meerjarenbeleidplan is een van de belangrijkste onderwerpen voor de BR waarover besloten moet
worden en dit moet dan in het HR helder worden geregeld.
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De voorzitter brengt de NOC*NSF wens naar eenheid van beleid in herinnering. Bestuursbesluiten
moeten getoetst worden en vastgesteld in de algemene vergaderingen van de bonden. Hij geeft het
voorbeeld van een jeugduitzending; in bestuur besloten en Bondsraad ter bekrachtiging voor te leggen.
De heer Hamers (SGS) geeft hun standpunt ten aanzien van het nieuwe artikel 16.2 weer. Men heeft
moeite met de voorgestelde wijziging en blijft ten faveure van het huidige artikel 16.2. De SGS heeft
namelijk de indruk dat de autonomie van de regionale bonden door het nieuwe artikel wordt aangetast.
Binnen de NOC*NSF is de KNSB-structuur (regionale bonden met eigen rechtspersoon) niet gekend.
De voorzitter licht toe dat de formulering van de artikelen 16.1 en 16.2 beantwoordt aan de door de
NOC*NSF gegeven opdracht. Hij wil niet in de situatie geraken waarin anderen dan de erkende bond de
NOC*NSF gesprekspartner zouden zijn. In informele contacten met NOC*NSF hebben de heren Van der
Werf, Rongen en hijzelf niet de indruk gekregen dat NOC*NSF zich wenst te bemoeien met activiteiten op
regionaal gebied. Hij pleit voor vertrouwen in het KNSB-bestuur dat niet meer ruimte krijgt. Hij wil weten
welke elementen van de bestuursnotitie belemmerend voor Statutenwijziging geacht worden. Artikelen
met betrekking tot de Meerjarenplanning horen in de Bondsraad bekeken en geregeld te worden. Hij
attendeert erop dat een Huishoudelijk Reglement makkelijker te wijzigen is, daarvoor geen
notarisinterventie nodig is, dus er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden. Ter vermijding van
verwarring gaat de voorzitter over tot behandeling per artikel.
Artikel 8.1. Voorzitter is gevoelig voor het argument van de meerderheid van het Dagelijks Bestuur maar
wenst toch het aantal 5 te handhaven. Het vinden van bestuursleden, ook bij een aantal van 5, is moeilijk.
Artikel 12. De vereniging KNSB en de schaakverenigingen verschillen want in de schaakvereniging heeft
elk lid een stem. Vandaar de maximering op het aantal acht. Voorzitter vindt het nieuwe artikel 12.2 het
meest de praktijk naderen.
Artikel 8.3. is een redactionele wijziging.
Artikel 16.2. De voorzitter beaamt dat door Statutenwijziging er extra kosten voor de regionale bonden
ontstaan. In dit artikel kunnen ook rechten en plichten vastgesteld worden. Of afwijkend gedrag sancties
van NOC*NSF ten gevolge heeft, is niet bekend.
Met betrekking tot de Individuele Leden is de voorzitter van mening dat deze kwestie niet in de eerste
plaats een bestuursaangelegenheid is. De heer Van der Werf verheldert aan de hand van de artikelen 4.c
(blz. 1, huidige Statuten) het begrip “leden”. Naast de persoonlijke leden zijn er ook de SpeelZ-, Masters-,
Internetschaak- en Ratingleden. Met betrekking tot artikel 12 licht hij toe dat de KNSB zich in dit opzicht
houdt aan de NOC*NSF definitie van leden: een lid dat € 5,- als contributie betaalt wordt als een betalend
lid beschouwd. Hij deelt mee dat NOC*NSF een Commissie Ledendefinitie kent, die dit onderwerp verder
onderzoekt.
De voorzitter geeft de Bondsraad opnieuw de gelegenheid tot reactie. In de daaropvolgende wederom
uitgebreide discussie laat de Bondsraad, bij monde van de vertegenwoordigers van de SGS, SGA, blijken
nog steeds bezwaren tegen het nieuwe artikel 16.2 te hebben en komt ook de positie van de dubbelleden
weer ter sprake. Men ziet problemen in de algemene vergaderingen van de regionale bonden en vraagt
om een goede schriftelijke toelichting van het betreffende bestuursstandpunt.
De voorzitter stelt daarop voor en de vergadering stemt in, dat deze toelichting mondeling in de algemene
ledenvergaderingen van de regionale bonden door een KNSB-bestuurslid wordt gegeven. Hij vraagt wel
om afstemming en vermijding van het plannen van alle vergaderingen in een en dezelfde maand.
[Toezegging+actie]
De wens van de heer Koorevaar (RSB), verzoek aan NOC*NSF om toestemming voor afwijking van
artikel 16.1 + 16.2., wil de voorzitter in beschouwing nemen. De bedoeling is de stem van de dubbelleden
terug te brengen tot één stem. De inzichten van de heer Koorevaar ten opzichte van de positie van de
Master- en Internetleden, natuurlijk persoon die lid is van de KNSB dus behouden van evenredige
vertegenwoordiging, vindt de voorzitter een Bondsraad-kwestie.
Op vraag van de heer Nienhuis (HSB), in hoeverre is artikel 16 bij NOC*NSF nog onderhandelbaar?,
geeft de voorzitter uitleg over de NOC*NSF procedures.
Hierna gaat de voorzitter over tot stemming per artikel. Behalve artikel 16, worden de overige artikelen
goedgekeurd. Met een tegenstem van de Persoonlijke Leden bij artikel 8. Tegen artikel 12 stemmen de
Persoonlijke Leden, NHSB en RSB.
CSVN, NBSB, RSB, SGA, SGS en ZSB stemmen contra artikel 16.
Het in stemming brengen van het gehele bestuursvoorstel leidt tot afstemming door de Bondsraad.
Besluit: Wijziging van de Statuten als geheel wordt niet aangenomen omdat er geen vereiste ¾
meerderheid is. Met uitzondering van artikel 16 besluit de Bondsraad tot wijziging van de artikelen van de
Statuten conform het bestuursvoorstel.
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De Bondsraad stelt als variant op de formulering van artikel 16 voor “de regionale bonden conformeren
zich aan het beleid van de vereniging". Het bestuur zegt toe NOC*NSF te benaderen conform het
Bondsraadverzoek. [Toezegging + actie].
Op de SBO-vraag aan de heer Bosman of zonder NOC*NSF-gelden de KNSB kan voortbestaan,
antwoordt hij dat deze een financiële consequentie van circa 30% op de begroting inhouden.
9.b. Huishoudelijk Reglement
Naar aanleiding van voorgaande discussie zegt voorzitter de vergadering een lijst toe met onderwerpen
die tot de besluitvorming van en in de Bondsraad behoren.[Toezegging en actie]
De heer Van Aurich (PL) wil opheldering over “…hun besturen…” (artikel 2).
Met betrekking tot artikel 5.1. (twee maanden voor de vergadering bekendmaking van de vergaderdatum)
stelt hij voor deze datum aan het eind van elk Bondsraadverslag te vermelden. De voorzitter zegt dit toe.
[Toezegging + actie].
Hij zegt eveneens toe dat “onderling” in artikel 10.3. onder de loep zal worden genomen. [Toezegging +
actie]
Ad artikel 11.1 wordt “minstens” gewijzigd in “ten minste”. (Actie)
Besluit: Met inachtneming van de wijzigingen keurt de Bondsraad wijziging van het Huishoudelijk
Reglement conform het bestuursvoorstel goed.
9.c. Regeling Contributieheffing
Redactionele wijziging sub 6: “…verenigingsjaar…” dient gelezen te worden als: “…jaar…”
Opgemerkt wordt dat opzeggen van het lidmaatschap per 15 september in de praktijk betekent dat men
15 november nog op de ledenlijst vermeld staat.
De heer Bosman antwoordt dat hij dit eerste jaar een slag om de arm wil houden. Als de geschetste
ontwikkeling inderdaad optreedt, dan volgt een heroverweging volgend jaar. De heer Nienhuis (HSB)
deelt mee dat volgens HSB-schatting per 15 november 2009 door de wijziging 4% minder wordt geïnd.
Besluit: De Bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde Regeling Contributieheffing.
11. Rondvraag
11.1. De heer Hollander (NOSBO) informeert de Bondsraad dat hij besloten heeft na 25 jaar terug te
treden en dit dus zijn laatste Bondsraadvergadering is. Gezien de ervaring in het afgelopen jaar stond hij
sceptisch tegenover de toekomst van het schaken. Nu meent hij dat het schaken een bloeiperiode
tegemoet gaat, niet alleen door het Internetschaak. Hij vertelt de aanwezigen over de plannen van
Groningen om deze zomer een schaakevenement in het voetbalstadion te organiseren. Bovendien zijn er
besprekingen met een supermarktketen om schaakspellen in de winkel te verkopen. Hij wenst de
schaakwereld, de KNSB, sterkte bij de verbreiding, promotie van het schaakspel.
11.2. Op de vraag van de heer Peek (NOSBO) naar de verkiezing van Schaker van het Jaar verwijst de
voorzitter naar het Max Euwe-Centrum. Hij licht toe dat de heer Van der Werf uitgenodigd was in de
desbetreffende jury zitting te nemen. De heren Ligterink en Ree maakten eveneens deel uit van deze jury
die de heer Tiviakov heeft gekozen als Schaker van het Jaar 2008. Voor informatie verwijst de voorzitter
naar de desbetreffende websites.
11.3. De heer Bielderman (SBO) informeert de Bondsraad over de crisis binnen de SBO met betrekking
tot de vorming van een nieuw bestuur. Hij heeft ondersteuning van KNSB-kant gemist. Zijn vraag is of het
bestuur regionale bonden in zaken als deze bijstaat. De voorzitter antwoordt dat wanneer de regionale
bond om ondersteuning bij interne aangelegenheden vraagt, bestuur en Bondsbureau natuurlijk
assistentie verlenen.
11.4. Het bestuur neemt er nota van dat de heer Bielderman aandringt op beschouwing van het SBOde
de
voorstel (scheiding van de KNSB-competitie - 4 en 5 klasse KNSB) Het feit dat men niet altijd in de
gelegenheid is op zaterdag te spelen, is het doorslaggevende argument voor het voorstel geweest.
De voorzitter bedankt de heer Hollander voor zijn kwart eeuw noeste inzet en wenst hem het beste toe.
Hij voegt eraan toe dat deze vergadering waarschijnlijk eveneens de laatste van de heer Koorevaar is. Hij
heeft schaakliefhebber Koorevaar ook leren kennen als een betrokken en kritisch mens. Echter een mens
die democratische besluitvorming volgt, een belangrijk goed. Hij bedankt ook de heer Koorevaar voor de
volhardende inzet.
12. Sluiting
Voorzitter Schuyer bedankt de Bondsraadleden voor hun bijdragen en sluit om 16.25 uur de vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op zaterdag 28 november 2009.
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
Aan
Van
betreft
Nr

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 13 juni 2009
09/AZbr/0709/PV

Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 13 juni 2009
N.a.v. Rapportage aan Bondsraad
Inzake het sponsorplan zal de heer Schinkels in de najaarsvergadering rapporteren.
N.a.v. Verantwoordelijkheid KNSB bij evenementen
Het bestuur zal een NK Rapid- en Snelschaakkampioenschap in heroverweging nemen.
N.a.v. Deelname niet-leden aan regionale kampioenschappen
Een regeling voor de D-categorie zal bij de najaarsvergadering aan de orde komen.
N.a.v. Wijziging KNSB-competitiereglement
Een notitie van onderwerpen waarover de Bondsraad dient te besluiten.
N.a.v. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
Statuten
•
De voorzitter stelt daarop voor en de vergadering stemt in, dat deze toelichting mondeling in de
algemene ledenvergaderingen van de regionale bonden door een KNSB-bestuurslid wordt
gegeven. Hij vraagt wel om afstemming en vermijding van het plannen van alle vergaderingen in
een en dezelfde maand.
•
De Bondsraad stelt als variant op de formulering van artikel 16 voor “de regionale bonden
conformeren zich aan het beleid van de vereniging". Het bestuur zegt toe NOC*NSF te benaderen
conform het Bondsraadverzoek.
Huishoudelijk Reglement
•
Naar aanleiding van voorgaande discussie zegt voorzitter de vergadering een lijst toe met
onderwerpen die tot de besluitvorming van en in de Bondsraad behoren.
•
Met betrekking tot artikel 5.1. (twee maanden voor de vergadering bekendmaking van de
vergaderdatum) stelt hij voor deze datum aan het eind van elk Bondsraadverslag te vermelden. De
voorzitter zegt dit toe.
•
Hij zegt eveneens toe dat “onderling” in artikel 10.3. onder de loep zal worden genomen.
Besluiten BR 13 juni 2009
•
De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 KNSB goed.
•
De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 SBS goed.
•
De Bondsraad keurt de Jaarrekening 2008 Schaakacademie goed.
•
De Bondsraad gaat akkoord met de notitie wat betreft de boeteregeling voor de categorieën A, B
en C. Het bestuur zegt de Bondsraad toe, om de volgende vergadering een regeling voor de
categorie D voor te leggen.
•
De Bondsraad keurt het KNSB-Competitie- en Bekerreglement goed.
•
Met uitzondering van artikel 16 besluit de Bondsraad tot wijziging van de artikelen van de statuten
conform het bestuursvoorstel. Wijziging als geheel wordt afgewezen.
•
Met inachtneming van de wijzigingen keurt de Bondsraad wijziging van het Huishoudelijk
Reglement conform het bestuursvoorstel goed.
•
De Bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde Regeling Contributieheffing.
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Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 13 juni 2009

Opvoerdatum

nr.

actiehouder

09/AZbr/0710/PV

actie

status

deadline

1-12-2007

4

AB/BB

Communicatie tussen AB en BR in communicatieplan

uitwerking plan loopt

jan-09

7-6-2008

10

AB/BB

Evaluatie SpeelZ

gepland voor 2009

dec-09

7-6-2008

12

AB/BB

Communicatiehandboek voor verenigingen

gepland voor 2009

dec-09

7-6-2008

13

BR

Suggesties en ervaringen Communicatie aan BB doorgeven

doorlopend

29-11-2008

14

AB/BB

Jaarplan en toelichting op begroting integreren

m.i.v. begroting 2010

dec-09

13-6-2009

16

AB/BB

Rapportage Sponsorplan

agenda BR

nov-09

13-6-2009

18

AB/BB

Instelling speciale commissie behandeling reglementen

13-6-2008

19

AB/BB

Overzicht onderwerpen waarvoor besluitvorming door
Bondsraad

agenda BR

nov-09

13-6-2009

20

AB/BB

Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

agenda BR

nov-09

13-6-2009

21

BB

Notitie deelname niet-leden / Regeling D-categorie

agenda BR

nov-09

legenda
AB

Algemeen Bestuur

BB

Bondsbureau

BR

Bondsraad

11

p.m.

p.m.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND
aan
van
betreft
cc
dd
nr

De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Overzicht aantal uit te brengen stemmen in de Bondsraad in het jaar 2009
9 februari 2009
09/AZbr/0115/PV

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2009.
Bond aantal leden aantal stemmen
FSB

809

2x4=8

NOSBO

1040

2 x 5 = 10

SBO

1065

2 x 5 = 10

OSBO

2623

2 x 7 = 14

SGS

2282

2 x 7 = 14

SGA

1613

2 x 6 = 12

NHSB

2594

2 x 7 = 14

LeiSB

996

2x4=8

HSB

1309

2 x 5 = 10

RSB

1937

2 x 6 = 12

ZSB

498

2x3=6

1969

2 x 6 = 12

937

2x4=8

NSVG

62

1x1=1

NBvS

88

1x1=1

NBC

427

1x3=3

CSVN

337

1x3=3

48

1x1=1

1782

1x6=6

22416

153

NBSB
LiSB

ARVES
Ind.Leden

Totaal
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